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บทคดัย่อ 
 การศกึษาคน้ควา้ฉบบันี้มคีวามมุ่งหมาย เพื่อศกึษาความเป็นมาแหล่งท่องเที่ยววดัโบราณในเขตชุมชนสิงห์ท่า 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัยโสธร และเพื่อศกึษาแนวทางการพฒันาแหล่งท่องเที่ยววดัโบราณในเขตชุมชนสงิห์ท่า อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัยโสธร กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผู้รู ้  กลุ่มผู้ปฏิบตัิ กลุ่มบุคคลทัว่ไป 30 คน โดยวิธีการแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) พื้นทีใ่นการศกึษาไดแ้ก่ อ าเภอเมอืง จงัหวดัยโสธร เครื่องมอืที่ใชใ้นการศกึษาคน้ควา้ไดแ้ก่ แบบส ารวจ แบบ
สมัภาษณ์ แบบสอบถาม แบบสงัเกต แบบสนทนากลุ่ม สรปุและน าเสนอผลการศกึษา  
 ผลการศกึษา พบว่า ประวตัิความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยววดัโบราณในเขตชุมชนสิงห์ท่ามคีวามส าคญัทาง
ประวตัศิาสตรม์ายาวนาน อาคารบา้นเรอืนในพื้นที่ชุมชนมมีาควบคู่กบัวถิีชวีติของผูค้นอย่างต่อเนื่อง มกีารตัง้ถิ่นฐานที่มี
ความสมัพนัธ์กบัน ้า ซึง่หล่อเลี้ยง ดืม่กนิ การตดิต่อคา้ขายในพื้นทีม่คีวามชดัเจนในความรุง่เรอืงทางดา้นการคา้เก่า มคีวาม
เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั มรีปูแบบอาคารที่เป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ไม่ว่าจะเป็นห้องตึกโบราณ ห้องแถว บา้นพกัอาศยั 
และวดัโบราณสถานทีส่ าคญัของชุมชนสงิห์ท่า วดัมหาธาตุ วดัศรธีรรมราม (หลวงปู่ พวง) วดัสงิห์ท่า แนวทางการพฒันา
แหล่งท่องเทีย่ววดัโบราณในเขตชมุชนสงิห์ท่า คอื การรกัษาสิง่ทีม่เีอกลกัษณ์และมคีณุคา่ของชมุชน โดยมกีระบวนการเพื่อ
การอนุรกัษ์ปรบัปรงุแกไ้ขในสิง่ทีม่ปัีญหาและสญูเสยีไปให้ฟ้ืนฟูขึ้นโดยค านึงถึงองค์ประกอบทางดา้นกายภาพ สงัคมและ
เศรษฐกจิของชมุชน โดยรกัษาเอกลกัษณ์และความโดดเดน่ของพื้นที ่สามารถเพิม่มลูคา่ทางเศรษฐกจิทางสงัคมของชุมชนที่
จะชว่ยสง่เสรมิคณุภาพของพื้นทีใ่นระยะยาวโดยมมีาตรฐานทีด่เีพิม่ขึน้ใหก้บัชมุชนุทอ้งถิน่อย่างมปีระสทิธภิาพ 
 
ค าส าคญั : แนวทางการพฒันา การท่องเทีย่ว วดัโบราณ ชมุชนสงิห์ท่า 
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Abstract 
 This study aims tobstudy the history, tourist attractions, ancient temples in Sing Tha community, Muang 
district, Yasothon province and to study the ways to develop tourist attractions, ancient temples in Sing Tha 
community, Muang district, Yasothon. The sample group is a group of practitioners who know 30 people in general 
group by purposive method. The study area is Muang district, Yasothon province. The tools used in the study were 
the survey form, interview form, observation form, group discussion. Summary and presentation of the study results ; 
 The study found that the history of tourist attractions, ancient temples in the Sing Tha community area has a 
long historical significance. Houses in the community area have come together with people's lifestyles. There is a 
settlement at is related to water Which nourishes, drinks and drinks, trade in the area is clear in the prosperity of the 
old trade Is unique. There is an old architectural style building. Whether it is an antique building, row house Homes 
and temples, important historical sites of Sing Tha community, Wat Mahathat, Wat Sri Thammaram (Luang Pu 
Puang), Wat Sing Tha, guidelines for the development of tourist attractions, ancient temples in the Sing Tha 
community area, is a treatment of unique and valuable things of the community With a process for conservation, 
improvement of things that have problems and loss, to restore by taking into account the physical elements society 
and economy of the community by maintaining the identity and outstandingness of the area can increase the social 
economic value of the community that will help to enhance the quality of the area in the long term, with an increasing 
standard for effective local communities. 
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1. บทน า 
 วดัเป็นแหล่งท่องเทีย่วส าคญัประเภทหนึ่ง ซึ่งมี
ศลิปวฒันธรรมทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึอารยธรรมและความ
เจริญของชาติที่สามารถย้อนกลับได้ทัง้ทางด้าน
ประวัติศาสตร์ โบราณ วัฒนธ รรม ศิลปกรร ม
สถาปัตยกรรม รวมทัง้เชื่อมโยงความเป็นมาทาง
วฒันธรรม กับชุมชนและการตัง้ถิ่นฐานของชุมชน 
ชุมชนบ้านสิงห์ท่า อ าเภอเมือง จังหวดัยโสธร ที่มี
ความส าคญัทางประวตัิศาสตร์ วดัโบราณเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวประเภทหนึ่ งที่มีความส าคัญทางด้าน
ประวตัศิาสตรแ์ละเป็นมรดกทางศลิปวฒันธรรม  
 นอกจากนี้ ว ัดยังได้เชื่อมโยงเส้นทางและ
กจิกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ อนัจะน าไปสู่การส่งเสรมิ
การท่องเที่ยวเชงิวฒันธรรม การท่องเที่ยววดัโบราณ 
เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวทางเลือกที่ตอบสนองความ
ต้องการของนักท่องเที่ยวไม่เพียงจะได้ร ับความรู้
ประสบการณ์อนัทรงคุณค่าและประทับใจแล้วยงัเป็น
การท่องเที่ยวเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ ว ัฒนธรรม
ประเพณี ชีวติความเป็นอยู่ที่คงเอกลกัษณ์เฉพาะถิ่น
และอนุรกัษ์ไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย ชุมชน 
สงิห์ท่า อ าเภอเมอืง จงัหวดัยโสธร เป็นเมอืงมรดกทาง
วฒันธรรมทีม่คีวามเกา่แกท่างประวตัิศาสตร์ เป็นเมอืง
ศลิป์ ถิน่เมอืงพระ เป็นเมอืงพุทธแดนอีสาน เป็นแหล่ง
ศิลปวฒันธรรม ศิลปะพื้นบ้านแฝงไว้ด้วยคติธรรม 
ไดแ้ก ่บญุบัง้ไฟ แห่มาลยัขา้วตอก  
 คณุคา่ทางดา้นประวตัศิาสตรแ์ละการท่องเที่ยว
ทางวฒันธรรมสภาพปัญหาพบว่าวดัหลายแห่งยงัขาด
ระบบการจดัการทีไ่มร่องรบัต่อธุรกจิการท่องเที่ยวไม่มี
การจดัระบบฐานขอ้มลูส าหรบันกัท่องเที่ยว นอกจากนี้
สถานทีพ่กัและรา้นอาหารยงัไมส่ามารถเชือ่มโยงขอ้มูล
เพื่อใหบ้รกิารนกัท่องเทีย่วไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ หาก
ไดร้บัการดูแลและพฒันาอย่างเหมาะสม มกีารบรหิาร
จดัการที่ดีจดัระบบประชาสมัพนัธ์ให้นักท่องเที่ยวทัง้
ไทยและต่างประเทศไดร้บัทราบขอ้มูลและดงึดูดจิตใจ
ด้วยจุดเด่นของสถานที่พร้อมทัง้ประวัติศาสตร์                 
อารยธรรมโบราณละรอ่งรอยประวตัศิาสตรโ์ดยการสรา้ง
ความตระหนกัใหช้มุชนเหน็คณุคา่ของวฒันธรรมดัง้เดมิ
แห่งตนและคงไว้สืบทอดด้วยเหตุดงักล่าวจึงท าให้
ผูว้จิยัสนใจประเดน็วจิยัเรื่อง “วดัโบราณ” แนวทางการ

พฒันาแหล่งท่องเที่ยววดัโบราณในเขตชุมชนสงิห์ท่า 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัยโสธร เพื่อน าขอ้มูลที่ไดม้าพฒันา
แหล่งท่องเที่ยว ระบบเศรษฐกิจของภูมิภาคและ
ระดบัชาตติ่อไป 
 
2. วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  
 1. เพื่อศึกษาความเป็นมาแหล่งท่องเที่ยววดั
โบราณในเขตชมุชนสงิห์ท่า อ าเภอเมอืง จงัหวดัยโสธร  
 2. เพื่อศกึษาแนวทางการพฒันาแหล่งท่องเทีย่ว
วดัโบราณในเขตชุมชนสิงห์ท่า อ าเภอเมือง จังหวดั
ยโสธร 
 
3. วิธีด าเนินการวิจยั  
 การศึกษาเรื่อง “แนวทางการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยววดัโบราณในเขตชุมชนสงิห์ท่า อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัยโสธร”  ในการวจิยัคร ัง้นี้ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธิีการวจิยั
เชงิคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเกบ็รวม
รวมขอ้มลูจากเอกสาร (Document) เกบ็รวมรวมขอ้มูล
จากภาคสนาม (Field Study) โดยการส ารวจ สมัภาษณ์ 
สงัเกต และการสนทนากลุ่ม ศกึษาแนวทางการพฒันา
แหล่งท่องเที่ยววดัโบราณในเขตชุมชนสงิห์ท่า อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัยโสธร และน าขอ้มลูมาวเิคราะห์ เพื่อใหไ้ด้
ข้อมูลที่เป็นรูปธรรมที่ชดัเจน โดยผู้วิจ ัยได้ก าหนด
ขอบเขตของการวิจัยดังนี้  ศึกษาเอกสารทบทวน
งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง  ชี้แจงวัตถุประสงค์ ในการ
ด าเนินงานศกึษาความเป็นมาแหล่งท่องเทีย่ววดัโบราณ
ในเขตชมุชนสงิห์ท่า ศกึษาความเป็นมาแหล่งท่องเทีย่ว
วดัโบราณในเขตชมุชนสงิห์ท่า รวบรวมขอ้มูลที่ไดจ้าก
กลุ่มตัวอย่าง น ามาวิเคราะห์เพื่อศกึษาแนวทางการ
พฒันาแหล่งท่องเที่ยววดัโบราณในเขตชุมชนสงิห์ท่า 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัยโสธร โดยมผีูใ้หข้อ้มลู คอื กลุ่มผูรู้ ้ 
กลุ่มผู้ปฏบิตัิ กลุ่มบุคคลทัว่ไป 30 คน กลุ่มตัวอย่าง
โดยวิธีการแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อ
ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ โดยมี
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัคอื แบบส ารวจ แบบสมัภาษณ์ 
แบบสงัเกต แบบการสนทนากลุ่ม สรุปและน าเสนอผล
การศกึษา  
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4. ผลการศึกษา  
 การศึกษาเรื่อง “แนวทางการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยววดัโบราณในเขตชุมชนสงิห์ท่า อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัยโสธร” มผีลการวจิยัตามประเดน็ดงันี้  
 ประวตัิความเป็นมาแหล่งท่องเที่ยววดัโบราณ
ในเขตชุมชนสิงห์ท่า อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร                      
จุลศกัราช 1133 (พ.ศ. 2314) บตุรพระตา คอื ท้าวฝ่าย
หน้า ท้าวค าผง ท้าวทศพรหม พรอ้มบุตร พระวอ คือ 
ท้าวทิศก ่า ท้าวค าสงิห์ ท้าวค าสุ ท้าวค าผุ ท้าวค าผง 
ท้าวทศพรหม ได้สร้างเมืองใหม่ บริเวณดงไม้ เดิม
เรยีกวา่ ดงผสีงิ หรอื ดงโต่งโตน้ จากค าบอกเล่าของชน
ชัน้ผู้เฒ่าสบืต่อกนัมาว่า ในระหว่าง ที่จารบุรุษ ผู้หา
ชยัภมูสิรา้งเมอืง  ไดพ้บพระพุทธรูปปางมารวชิยั และ
อุโมงค์ที่ซ่อนเรน้ของสงิห์ เชื่อว่า มผีูค้นบ่าวไพร่ของ
พระวอพระตาบางคน เคย พบเหน็สงิห์ ซึง่ไมม่ลีกัษณะ
ดรุา้ยเลย) แลว้จงึชว่ยกนัถางป่า และ เสีย่งทายในการ
สรา้งเมอืง ปรากฏวา่ จบัฉลากได ้อุตตระ แปลวา่ ดมีาก 
จงึตกลง สรา้งบา้นเมอืงบรเิวณนัน้ จึงไดต้ัง้ชื่อหมู่บา้น 
ว่า บ้านสิงห์ท่า ได้สร้างวดัขึ้น แล้วให้นามวดัว่า วดั
สงิห์ท่า  
 ลกัษณะการตัง้ถิ่นฐานการเลือกต าแหน่งท าเล 
ทีต่ ัง้ถิน่ฐานของชุมชนบา้นสงิห์ท่า คอื ปัจจยัทางดา้น 
สภาพแวดล้อม ชุมชนบา้นสงิห์ท่าตัง้อยู่บรเิวณแหล่ง
น ้าท าให้กลุ่มคน ที่เข้ามานัน้มคีวามหลากหลายกลุ่ม
ส่งผลให้เกิดการคมนาคมทางน ้ า เป็นเส้นทางสญัจร
หลกัในการท ากจิกรรม จึงเป็นจุดเริม่ต้น การเดนิทาง
คมนาคมทางน ้า พฒันาการทางดา้นการคา้เกดิขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลต่อพัฒนาการของชุมชนโดยมีการ
ขยายตวัอย่างรวดเรว็ ระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรบั
และเกดิการบรกิารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โรงละคร สถาน 
บนัเทิง โรงแรม และโรงงานต่างๆ มีการพัฒนาการ
คมนาคมทางบกโดยการสัญจรทางถนนเป็นหลัก 
ลกัษณะของชุมชน ทัง้ในดา้นกายภาพเศรษฐกจิและ
สงัคม ท าใหช้มุชนไดร้บัอิทธิพลของ ความเจรญิที่เขา้
มาในรปูแบบต่างๆ  การปรบั เปลีย่นนี้สง่ผลโดยรวมกบั
สภาพพื้นที ่และเกดิการพฒันา โดยการโยกย้ายตลาด
ไปพื้นที่ใหม่ (บริเวณตลาดฝัง่ถนน ทางทิศเหนือ) 
เนื่องจากเป็นนโยบายของทางจงัหวดั เพื่อ รองรบัการ

เจรญิเตบิโตจากการขยายตวัของเมอืงไปใน พื้นทีใ่หม่ที่
หน่วยงานไดจ้ดัไว ้
  
 

 

 
การศกึษาแนวทางการพฒันาแหล่งท่องเที่ยว

วดัโบราณในเขตชุมชนสิงห์ท่า อ าเภอเมือง จังหวดั
ยโสธร 
 ผลการศกึษาพบว่าอาคารบา้นเรอืนในชุมชน
บา้นสงิห์ท่า สะทอ้นถงึ ความเจรญิรุ่งเรอืงของชุมชนที่
มกีารขยายตวัออกเป็นชว่งๆ “อาคารตึกแถว” เป็นกลุ่ม
อาคารที่อยู่ในช่วงอายุ 90 ปีขึ้นไป รูปแบบอาคารจึง
โดดเด่นแตกต่างจากอาคารอื่นๆ ด้วยสถาปัตยกรรม
แบบชาวตะวันตก ซึ่งมีศิลปะสวดสายที่อ่อนช้อย
สวยงามลวดลายประดบัประตู หน้าต่างซึ่งมลีกัษณะที่
โคง้ หน้าต่างสว่นมากเป็นบาน ลูกฟักมชี่องสมฉลุดว้ย
ไม้อ่อนช้อยสวยงาม วสัดุที่ใช้มุง มีทัง้สงักะสีและใช้
กระเบือ้งหางเหยีย่ว อฐิทีใ่ชก้อ่จะมลีกัษณะท้อนโตกว่า
อฐิมอญแดง “หอ้งแถว” เป็นอาคารห้องแถวชุด แรก ๆ 
ที่สรา้งขึ้นพรอ้มกบัการก่อตัง้ชุมชน มโีครงสรา้งที่ท า
ดว้ยดนิ โครงสรา้งเป็นผนังรบัน ้ าหนัก (wall baring) 
โดยวัสดุที่ใช้ ต่อผนังเป็นดินดิบ ปั้นผสมฟาง ขี้ว ัว 
ขีค้วาย ยางบง เพื่อ เพิม่ความเหนียว ชว่ยให้กอ้นดนิมี
ความยืดหด ไม่แตกร้าว และมนี ้ าหนักเบาขึ้น ประตู
ดา้นหน้าเป็นฝาเสี้ยมเปิดกวา้ง เรยีก หน้าถงั รวมถึง
การสะทอ้นเรือ่งราว วถิีชวีติในอดตีที่เกดิขึ้นในช่วงยุค
แรกๆ “บา้นพักอาศยั” เป็นอาคารที่มอีายุ 51-70 ปี  
ซึง่เป็นอาคารทีเ่กดิขึน้ภายหลงั รปูลกัษณ์เป็นการสรา้ง
ในรปูแบบเดมิทีใ่ชว้สัดเุป็นไมท้ัง้หลงัและครึง่ไมค้รึง่ปูน 
มกีารปรบัการก่อสรา้งและใชว้สัดุก่อสรา้งที่หาไดง้่าย
ขึ้นและมีลกัษณะโครงสรา้งที่มีรูปแบบอาคารเก่าบาง
อาคารมสีภาพทีท่รดุโทรม 
 วดัมหาธาตุ เป็นวดัคู่บ้านคู่เมืองยโสธรมา
ตัง้แต่แรกสรา้งเมอืง ตัง้อยู่ภายในเขตเทศบาลเมือง
ยโสธร อ าเภอเมอืงยโสธร จงัหวดัยโสธร ซึง่ภายในวดัมี
โบราณสถานและโบราณวตัถุที่ส าคัญคือ พระพุทธ
ปฏมิาบษุยรตัน์ หรอืพระแกว้หยดน ้าคา้ง พระพุทธปรปู
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บชูาประจ าเมอืงทีม่ขีนาดเลก็ทีส่ดุในประเทศไทย, พระ
ธาตุอานนท์ พระเจดีย์ที่บรรจุอัฐิธาตุของพระอานนท์
แห่งเดยีวในประเทศไทย และหอไตรกลางน ้าที่มศีลิปะ
งดงาม 
 วดัศรธีรรมาราม เดิมชื่อ วดัท่าชี , วดันอก 
และวดัท่าแขกตามล าดบั เป็นพระอารามหลวงชัน้ตร ี
ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ตัง้อยู่
ภายในเขตเทศบาลเมืองยโสธร อ าเภอเมืองยโสธร 
จังหวดัยโสธร เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูป
คูบ่า้นคูเ่มอืงคอื พระพุทธมงคลรุ่งโรจน์ หรอื หลวงพ่อ
พระสุก มีพระวินัยสุนทรเมธี (บัลลังก์ ฉินอันโธ) 
รกัษาการเจา้อาวาส 
 วดัสิงห์ท่า ตัง้อยู่ในชุมชนบ้านสิงห์ท่าริม
แมน่ ้าชทีี่เป็นศูนย์กลางการคา้ของเมอืงยโสธรในอดตี 
ปัจจุบ ันยังปรากฏสถาปัตยกรรมที่สะท้อนความ
เจรญิรุง่เรอืงของเมอืง ไดแ้ก ่อาคารบา้นเรอืนห้องแถว
แบบสถาปัตยกรรมตะวันตก สมัยฝร ัง่เศสปกครอง
แม่น ้าโขงทางฝัง่ซ้าย ช่วงรชักาลที่ 6 - 7 ตามประวตัิ
ชุมชนบ้านสิงห์ท่าตัง้ขึ้นโดยท้าวค าสูในต้นพุทธ
ศตวรรษที่ 24 ส่วนวัดท่าสิงห์สร้างในปี พ.ศ.2324  
บนพื้นที่วดัร้างซึ่งพบพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนขนาด
ใหญ่ที่มีหน้าตักกว้าง 3 เมตร จึงเรียกว่าวดัพระเจ้า
ใหญ่ก่อนเปลี่ยนชื่อเป็นวดัสงิห์ท่า ภายหลงัไดบู้รณะ
พระพุทธรูปแล้วจึงน ามาประดษิฐานเป็นพระประธาน
ของวดัสบืมา พระพุทธรูปมลีกัษณะแบบพื้นถิ่นอีสาน 
ประทบันัง่ปางมารวชิยั พระเศยีรเล็กเมื่อเทียบกบัพระ
วรกาย พระพกัตรก์ลม พระขนงโคง้ พระปรางอูม พระ
เนตรเปิด พระนาสกิโดง่ พระโอษฐ์หนา พระกรรณยาว 
ครองจีวรแบบห่มดอง สงัฆาฏเิป็นแผ่นแบน ยาวจรด
พระนาภทีี่เจาะเป็นรูแต่งขอบให้เป็นดอกไม ้นอกจาก
พระพุทธรูปใหญ่แล้ว ภายในวดัมโีบราณสถานส าคญั 
คอื พระเจดยี์  
 แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียววัด
โบราณในเขตชุมชนสิงห์ท่า อ าเภอเมือง จงัหวดั
ยโสธร  
 แนวทางการพฒันาแหล่งท่องเทีย่ววดัโบราณ
ในเขตชุมชนสงิห์ท่า การรกัษาสิง่ที่มเีอกลกัษณ์และมี
คณุคา่ของชมุชนทีจ่ะชว่ยส่งเสรมิคุณภาพของพื้นที่ใน

ระยะยาวโดยมมีาตรฐานทีด่เีพิม่ขึน้ใหก้บัชมุชนุทอ้งถิน่
อย่างมปีระสทิธภิาพ  

1. ด้านที่พักอาศัย คือ บ้านพักอาศยัเพื่อ
ให้บรกิารนักท่องเที่ยวของคนในชุมชนที่ไดม้าตรฐาน
การใหบ้รกิารทีเ่กีย่วกบับา้นพกัทีเ่ป็นสดัสว่น ห้องนอน
สะอาด สบาย หอ้งอาบน ้า ห้องสว้ม สะอาดมดิชดิ และ
มมุพกัผ่อนภายในบา้นหรอืชุมชน ส่งเสรมิการบรหิาร
จดัการกรท่องเที่ยวโฮมสเตย์โดยชุมชนของหมู่บ้าน
สงิห์ท่า ส่งเสรมิให้รูจ้กัวเิคราะห์ตนเอง ชุมชน สงัคม 
โดยค านึกถึงการมสี่วนร่วมทุกระดบัตลอดจนกระตุ้น
และสนบัสนุนใหผู้ป้ระกอบการบา้นพกัโฮมสเตย์ 
 2. ดา้นวฒันธรรม ประเพณี วฒันธรรม คนใน
ชุมชนแต่ละชุมชน มเีอกลกัษณ์เฉพาะตวัภูมิปัญญา
ของคนรุ่นก่อนที่ส่งต่อมาสู่คนรุ่นหลงั และสะท้อนถึง
ตวัตนที่ชดัเจนส่งผลต่อการกระท า ค่านิยม ทัศนคต ิ
ศลีธรรม จารตี ระเบยีบแบบแผน ตลอดจนการประกอบ
พธิกีรรมต่างๆ ทีเ่หน็วา่ดงีาม และความเป็นอยู่ของคน
ในชมุชนทอ้งถิน่โดยมแีนวทางในการบรหิารจดัการดา้น
วฒันธรรม ประเพณี 1) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
ว ัฒนธรรม ประเพณี เช่น จัดให้มีการแสดงศิลปะ
พื้นบ้านให้นักท่องเที่ยวไดช้ม โดยบรรจุในโปรแกรม
การท่องเที่ยว  2) การจดัเก็บขอ้มูล คือ การเผยแพร่
ข้อมูลทางวฒันธรรมท้องถิ่น เช่น วดัโบราณสถาน 
สถานทีส่ าคญัต่างๆ ความเชื่อ วถิีชวีติชุมชน เพื่อเป็น
ขอ้มลูใหน้กัท่องเทีย่วไดร้บัทราบ 
 3.  ด้านองค์ความรู้ภูมิ ปัญญาท้องถิ่ น  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดเป็นพื้นฐานขององค์ความรู้
สมัยใหม่ที่จะช่วยในการเรียนรู้  การแก้ปัญหา  
การจัดการ และการปรับตัวในการด า เนินชีวิต  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความรู้ที่มีอยู่ทัว่ไปในสงัคม 
ชุมชน หากมกีารสบืคน้หาเพื่อศกึษาและน ามาใชก้จ็ะ
เป็นที่ รู ้จ ัก เกิดการยอมรับ สามารถถ่ ายทอด  
และพัฒนาไปสู่คนรุ่นใหม่ตามยุคตามสมัยได้ ทัง้นี้  
แนวทางการพฒันาดา้นองค์ความรู ้ภูมปัิญญาท้องถิ่น 
เพื่อพัฒนาให้ เป็นแหล่ งเรียนรู้ /องค์ความรู้แห่ ง 
ภมูปัิญญาทอ้งถิ่น และส่งเสรมิ ความรูด้า้นภูมปัิญญา
ทอ้งถิน่ ภมูปัิญญาชาวบา้น 
 4. ด้านสภาพแวดล้อม คือ การดูแลร ักษา
สภาพแ วดล้ อม ของชุ มชนสร้ า ง จิ ต ส า นึ ก ใ น 
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การด ารงชีวิตอย่างเกื้อกูลกับธรรมชาติเกิดการ
หมนุเวยีนการใชท้รพัยากร สง่เสรมิและสรา้งชมุชนเป็น
สุขโดยให้ รู้จ ักน ามาใช้  รู้จ ักร ักษา และเรียนรู้
เปรียบเทียบได้กบัทุนชวีิต ซึ่งประกอบด้วย ทุนทาง
ทรพัยากรทางธรรมชาต ิเชน่ น ้า ป่า ดนิ ทุนทรพัยากร
บคุคล เชน่ ปราชญ์ชาวบา้น ผูรู้ใ้นท้องถิ่น และทุนทาง
สงัคม เชน่ ความเชือ่ วฒันธรรม ประเพณี ภมูปัิญญา 
 5. ด้านคุณค่าและเอกลักษณ์ของอาคาร 
ชุมชนสิงห์ท่ามีคุณค่าและเอกลักษณ์ที่มีความส าคัญ
ทางประวตัศิาสตร ์มอีงค์ประกอบทางดา้นเรอืนห้องแถว
ไม้ ตึกแถว ที่ย ังคงเอกลักษณ์ตามสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติบริเวณริมแม่น ้ าชี ที่มีความสมบูรณ์และ
สวยงาม ซึง่มศีกัยภาพทีจ่ะส่งเสรมิให้เป็นแหล่งพกัผ่อน
หย่อนใจและเป็นลานกิจกรรมทางประเพณีและ
วฒันธรรมทีส่ามารถสง่เสรมิการท่องเทีย่วไดเ้ป็นอย่างด ี  
 
5. สรปุผล 
 จากการด าเนินการศกึษาเรื่อง “แนวทางการ
พฒันาแหล่งท่องเที่ยววดัโบราณในเขตชุมชนสงิห์ท่า 
อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร” ได้สรุปผลบรรลุตาม
วตัถุประสงคด์งันี้  
 การศึกษาครัง้นี้  ผู้วิจ ัย ได้ทราบถึง ความ
เป็นมาแหล่งท่องเที่ยววดัโบราณในเขตชุมชนสงิห์ท่า 
อ าเภอเมือง จังหวดัยโสธร และแนวทางการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยววดัโบราณในเขตชุมชนสงิห์ท่า อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัยโสธร ที่ชุมชนบา้นสงิห์ท่านัน้ สามารถ
ด ารงร ักษาเอกลักษณ์ วัดโบราณ อาคาร รวมถึง
วฒันธรรมประเพณี ของพื้นที่ไวไ้ดอ้ย่างดี ตัง้แต่อดตี
จนถงึปัจจุบนั จะตอ้งใหช้มุชนเล็งเห็นความส าคญัของ
วัดโบราณและอาคาร เก่ านี้ เ ป็นวัฒนธรรมที่ มี
ความส าคญัทางดา้นประวตัศิาสตร์ ซึ่งต้องเกดิจากการ
มสี่วนร่วมของคนในชุมชนนัน้ มสี่วนส าคญัยิ่งในการ
พฒันาและฟ้ืนฟู การส่งเสรมิการให้เกดิการท่องเที่ยว
ทางวฒันธรรม ควบคู่ไปกบัแนวทางการพฒันา ซึ่งใน
อนาคต วัดโบราณและอาคารสถาปัตยกรรมที่
ทรงคณุคา่มคีวามส าคญั กอ็าจจะหมดไปจากชุมชนได ้
ทัง้นี้เดก็ๆรุน่หลงัๆ สามารถเขา้ใจและรบัรูค้ณุค่าขอ้มูล
ขา่วสารของชมุชนได ้ชมุชนมคีวามยัง่ยนืต่อไปอกีดว้ย  

6. อภิปรายผล  
 จากการศกึษาการศกึษาประวตัิความเป็นมา
แหล่งท่องเที่ยววดัโบราณเขตชุมชนสิงห์ท่า อ าเภอ
เมอืง จงัหวดัยโสธร พบวา่ วดัโบราณเขตชมุชนสงิห์ท่า 
เป็นพื้นทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตวั มโีบราณสถานเก่าแก่
ล้วนแต่ทรงคุณค่า ส าคญัต่อการบอกเหตุการณ์การ
สรา้งบา้นเป็นเมอืงวฒันธรรมภมูปัิญญาของบรรพบุรุษ 
ในการด ารงชวีติ มวีดัเกา่แกทีเ่ป็นศนูย์กลางของชุมชน
อยู่โดยรอบ ซึ่งได้แก่ วดัสิงห์ท่า วดัมหาธาตุ วดัศรี
ธรรมมาราม เป็นสิง่ที่เป็นเอกลกัษณ์อย่างแท้จรงิของ
เมอืงแต่ละเมอืงที่ควรอนุรกัษ์และพฒันาให้เหมาะสม 
เพื่อเกบ็ไวเ้ป็นสมบตัิล ้าคา้ของท้องถิ่นให้ลูกหลานได้
ศึกษา ซึ่งท าให้ชุมชนมีศกัยภาพในการที่จะพัฒนา
เอกลักษณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มว ัดโบราณสถาน 
อาคารเกา่ วฒันธรรมประเพณี ทีม่อียู่ในชมุชน โดยการ
มสีว่นรวมของคนในชนุชนในการพฒันา เพื่อที่จะรกัษา
ค่านิยมที่จะยังคงรกัษารูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ทัง้
ทางดา้นกายภาพและวฒันธรรมประเพณีไว ้ผูว้จิยัเห็น
ว่าควรสนับสนุนการมีส่วนรวมของประชาชนในการ
พฒันาแหล่งท่องเทีย่ววดัโบราณ เพื่อใหช้นุชนเดนิหน้า
ไปได้อย่างยัง่ยืน สอดคล้องกบังานวิจัยของ สุชาดา 
รตันภมูพิงษ์ (2546 : 8) ไดว้จิยัวฒันธรรมชมุชนในฐาน
เป็นทรัพยากร การ ท่องเที่ยว : ศึกษากรณีแหล่ง
โบราณคดีบ้านปราสาท ต าบลธารปราสาท อ าเภอ 
โนนสงู จงัหวดันครราชสมีา ม ีวตัถุประสงค์เพื่อศกึษา
วฒันธรรมดัง้เดมิและวฒันธรรมปัจจุบนัของชมุชน บา้น
ปราสาทในการสง่เสรมิการ ท่องเทีย่ว ผลการวจิยัพบว่า
ชาวบ้านปราสาทมีวฒันธรรมดัง้เดิมซึ่ง ปรากฏตาม
หลกัฐานทางโบราณคดที าให้ บา้นปราสาทเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวและท าหน้าที่เป็นสิง่ดงึดูด ใจนักท่องเที่ยว 
และมีวฒันธรรมปัจจุบนัคือด้าน การผลิต ความเชื่อ 
การอยู่ร่วมสมัพันธ์กนัเป็น วฒันธรรมรองท าหน้าที่
ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวใน ชุมชน การ
พฒันาการท่องเที่ยวต้อง อาศยัพื้นฐานทางวฒันธรรม
เป็นหลัก ดังนั ้นชาวบ้านจึ ง ให้ความส า คัญใน 
การอนุรกัษ์และสบืสานวฒันธรรมที่ดีงามโดยเน้นให้
ชมุชน ไดเ้ขา้มามสีว่นรว่มอย่างทัว่ถึงและเท่าเทียมกนั
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